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Paul Verhaeghe
De crisis weegt, de stuurloosheid regeert, 
het materialisme versmacht. Ons aller 
zoektocht naar geluk verloopt geenszins fluks 
en gezwind, nu zekerheden zijn verdampt, 
zuilen verkruimeld en kerken leeggelopen. 
Aan de bron van deze ‘Zin in Zen’-reeks stond 
onder meer ‘Identiteit’, het boek waarin Paul 
Verhaeghe de maatschappelijke en menselijke 
schade opmeet na de perfecte stormen ten 
gevolge van ontspoord marktdenken. Het 
oog van de storm bevindt zich in het volgens 
kenners lieflijke Laarne: een houten bankje 
bij een bescheiden vijver. Daar vindt de 
klinisch psycholoog, na het formuleren van 
zijn droefgeestig stemmende bevindingen, 
zelf rust. Deze week brengt mijn zomerse 
zoektocht naar zen me naar een abundante 
moes-, bessen- en siertuin, mét boomgaard.
Bart Vanegeren / Foto’s Jelle Vermeersch
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Zin in Zen (5)

‘ Kapitalisme kan nooit zin 
aan het leven geven’
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ZIN IN ZEN (5) PAUL VERHAEGHE

Over vakan-
tie: ‘Het gaat 
om de con-
trastwer-
king. Ik kan 
me voorstel-
len dat ik naar 
New York zou 
gaan mocht ik 
heelder dagen 
alleen thuis 
zitten te wer-
ken, maar de 
laatste paar 
jaar is va-
kantie: stil-
te, rust, geen 
mensen.’ 

Bij onze begroeting stempelt 
Verhaeghe groene vingeraf-
drukken op mijn hand. Meteen 
is duidelijk: de klinisch psycho-
loog hanteert zelf scho!el en 
snoeischaar. Gretig troont hij 
me mee naar zijn ultieme zen-
plek: we steken een zomers 
verdroogde pelouze over, naar 
een tweepersoonsbankje bij 
een zwartgroene poel. Kikkers 
buitelen, libellen zoemen, sa-
lamanders schieten weg. ‘Die 
vijver voert me terug naar mijn 
kindertijd. Ik ben opgegroeid in 
het midden van West-Vlaande-
ren, in een boerengemeente 
zoals ze al lang niet meer be-
staan. Mijn vader was schoen-
maker, we woonden le"erlijk 
onder de kerktoren. Maar twee 
straten verder was het de boe-
renbuiten op z'n stereotiepst. 
Mijn vriendjes en ik speelden al-
tijd buiten. Tijdens hete zomers 
plonsden we in de koeienput-
ten, de drinkpoelen voor koei-
en. Die zaten vol kikkers, sa-
lamanders en stekelbaarsjes. 
Iets dergelijks heb ik hier wil-
len aanleggen.’ Hij legt me het 
verschil uit tussen padden en 
kikkers, poelslakken en post-
hoornslakken. Vissen ontbre-
ken: ‘Daar is niet genoeg plaats 
voor. Ik wilde er ook geen fil-
ter in; 't is een zelforganiserend 
systeem. De enige toegeving is 
de folie op de bodem, omdat de 
zandgrond hier te poreus is.’ Hij 
wijst me de waterplanten aan: 
‘Allemaal van hier: snoekkruid, 
waterdrieblad, inlandse water-
lelie en krabbenscheer – een 
betrouwbare indicator voor 
chemische verontreiniging: als 
het water vervuild raakt, gee# 
die het als eerste op.’

 Vanop het bankje zien we uit 
over het hele domein, trillend in 
de hi"e. Er worden zegeningen 
geteld.
Paul Verhaeghe «Toen mijn 
vrouw en ik op zoek gingen 
naar een huis, was een tuin cru-
ciaal – zowel voor Rita als voor 
mij. We hebben geluk gehad: 
we hebben deze grond eenen-
twintig jaar geleden gekocht, 
net voor de prijzen hier door het 
dak gingen. Laarne was toen 
nog niet wat het nu is – van 
mijn faculteit alleen al wonen 
hier nu drie of vier professoren, 
dat zegt genoeg. De eerste uit-
breiding van Gent ging richting 
Leie, naar gemeenten als Sint-
Martens-Latem en Sint-Denijs. 
Daar was het twintig jaar ge-
leden al niet meer betaalbaar. 
Dus hee# men spontaan zijn 
toevlucht gezocht tot de an-
dere kant van Gent, waar de 
makkelijkere verbinding met 
Antwerpen en Brussel een bij-
komend voordeel is. Er was hier 
niets toen we het kochten, al-
leen een uitgestrekt maïsveld.»
HUMO Hebben jullie de 
plannen mee getekend?
Verhaeghe «We hebben voor-
af veel nagedacht over dit huis, 
omdat we voordien een geres-
taureerde hoeve huurden met 
muren van een halve meter dik 
en kleine raampjes. Het was er 
dus altijd donker, en we ke-
ken eigenlijk nooit naar bui-
ten. Geen probleem bij mooi 
weer, want dan zaten we bui-
ten. Maar bij regenweer was 
het een ramp.
 »De tuin heb ik samen met 
een bevriend bioloog ontwor-
pen. Zijn vertrekpunt was: ‘Elk 
raam is een dia.’ Op het grond-
plan van het huis hebben we, 
vertrekkende bij de ramen, 
vluchtlijnen getrokken. Zo wis-
ten we precies wat we vanuit 
het huis zouden zien, waarbij 
we via symmetrieën voor het 
evenwicht zorgden – allemaal 
exact uitgemeten. Zo staan de 
fruitbomen op één lijn, even-
wijdig met het tuinpad.»
 Ook de rest van de boom-
gaard is harmonisch opge-
bouwd, met inhammen die 
geleidelijk aan diepte winnen. 
De takken hangen door onder 
het gewicht van appelen en 

peren, mispels en noten: ‘De 
laatst bijgekomen appelboom 
heb ik gekozen voor de naam: 
La Paix – 't zijn nog lekkere ap-
pels ook.’ Hij aait een zorgen-
kind: een pruimenboom waar-
van de stam na een stortbui 
simpelweg van kruin tot wor-
tel opengebarsten is: ‘Hij gaat 
het niet halen, hij zal ro"en 
ten gevolge van de voortdu-
rende vochtinsijpeling. Ik zou 
het kunnen proberen te verhel-
pen door de spleet dicht te gie-
ten, maar ik ga de natuur zijn 
gang laten gaan.’ De boom-
gaard wordt afgezoomd door 
een liquidambar die boven alles 
uit torent: ‘Een aandachtstrek-
ker, die in de herfst schi"erend 
geel en rood verkleurt. We kij-
ken er pal op uit door het raam 
waarachter we 's avonds eten. 
Een groene specht hee# er zijn 
nest in.’

ZES MARATHONS
 
We gaan zi"en op het terras 
onder een ruime tuintent, pi"i-
ge espresso en een kan gekoeld 
water met munt en limoen bin-
nen handbereik: ‘Zeker met dit 
weer zi"en mijn vrouw en ik zo 
ongeveer altijd hier – te eten, 
te praten, te lezen.’ De lectuur 
van de professor ligt verspreid 
op de teakhouten tafel, geflan-
keerd door potlood en mar-
keersti#. Zou hij nooit behoe#e 
aan vakantie hebben, weg van 
de boeken?
Verhaeghe «Ik heb een vrij druk 
leven, met naast mijn werk aan 
de universiteit nog een privé-
praktijk. Bovendien ben ik het 
laatste jaar overweldigd door 
de aandacht voor ‘Identiteit’. 
Dan is vakantie: weggaan van 
dat alles. Geen mensen, geen 
lawaai – zo weinig mogelijk 
stimuli of prikkels. 't Gaat om 
de contrastwerking, ik kan me 
heel goed voorstellen dat ik op 
vakantie naar New York zou 
gaan mocht ik heelder dagen 
alleen thuis zi"en te werken en 
nooit mensen zien. Maar bin-
nen de context van mijn leven 
van de laatste paar jaar is va-
kantie: stilte, rust, geen men-
sen.»
HUMO U werkt aan de 
universiteit als lesgever 

en vakgroepvoorzitter én 
hebt een praktijk én schrijft 
boeken én bent druk met 
lezingen en interviews. 
Maakt die werklast u nooit 
onrustig?
Verhaeghe «De hoeveelheid 
werk is niet determinerend 
voor iemands welbevinden. 
Je kan makkelijk tot zeventig 
uur per week werken als je een 
doel hebt en daar samen met 
anderen naartoe kan werken, 
als je zelf iets betekent voor 
anderen en ook geregeld iets 
van hen terugkrijgt. Met ande-
re woorden: de zingeving, de 
zinverlening is cruciaal. Veer-
tig jaar geleden heb ik voor een 
studentenjob een poos aan de 
band gestaan. Toen telde ik 
le"erlijk de minuten af. Als dat 
mijn job was, zou ik zot wor-
den. Het ontbreken van zinge-
ving is nefast: niet toevallig zat 
de hel# van mijn collega's aan 
die band onder de pillen of de 
alcohol.»
HUMO Nu hebt u nooit last 
van stress?
Verhaeghe «Eigenlijk mag ik 
niet klagen, mijn positie is ge-
privilegieerd: mijn werk is fijn, 
het loon ook, en ik heb behoor-
lijk wat vrijheid. En toch klaag 
ik. Onderzoek leert dat jobte-
vredenheid in belangrijke mate 
afhangt van de toegewezen 
verantwoordelijkheden en de 
mogelijkheden om redelijker-
wijs het werk zelf te organise-
ren. Maar dergelijke zeggen-
schap is overal razendsnel aan 
het verdwijnen, ook bij hoger 
opgeleiden. Men denkt wel-
eens dat ik als gewoon hoogle-
raar en vakgroepvoorzi"er be-
hoorlijk wat macht heb, maar 
eigenlijk heb ik er helemaal 
geen. Niet dat ik machtsgeil 
ben, maar het stoort me dat ik 
mijn werk steeds minder zelf 
kan organiseren. Dat maakt 
me onrustig.»
HUMO Bevecht u die onrust 
met sport of yoga?
Verhaeghe «Voor yoga zijn 
mijn spieren simpelweg niet 
lenig genoeg, nooit geweest 
ook. Maar ik loop al ruim vijfen-
twintig jaar. Toen ik vooraan de 
dertig was, voelde ik dat mijn 
lichaam nood aan beweging 
had. In die periode deed zich 
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ook een moeilijke situatie aan 
de universiteit voor: een lasti-
ge opvolgingskwestie, waar-
bij ik een tijdlang persona non 
grata was bij mijn toenmalige 
collega's. Toen ben ik dus let-
terlijk weggelopen van de pro-
blemen. Het deed deugd, het 
hielp om de spanningen kwijt 
te raken.
 »Tegenwoordig beperk ik 
me tot twee keer vij#ien kilo-
meter per week, maar ik was 
een langeafstandsloper. Ik heb 
zes marathons gelopen, in de 
voorbereiding daarvan deed 
ik tegen de honderd kilometer 
per week. Ik heb trouwens een 
aantal lezingen en artikels al lo-
pend geschreven, je blij# im-
mers denken terwijl je de kilo-
meters afwerkt.»
HUMO Wat is uw beste tijd 
op de marathon?
Verhaeghe «Drie en een half 
uur, ik heb nooit de bedoe-
ling gehad scherpe tijden neer 
te ze"en. Dankzij mijn zoon, 
die me tijdens een halve ma-
rathon hier in Laarne een lesje 
geleerd hee# – een zenlesje, als 
het ware. Hij kwam, amper zes 
of zeven, met zijn BMX'je naast 
me fietsen en ik vroeg 'm hoe 
het met mijn vrienden gesteld 
was. ‘Die zijn ver achter,’ ant-
woordde hij, ‘maar die lopen 
voor hun plezier.’ Hij sloeg na-
tuurlijk spijkers met koppen; 
sindsdien heb ik ook alleen 
maar voor mijn plezier gelo-
pen.»
HUMO Bent u vertrouwd 
met de runners' high?
Verhaeghe «Zeker. 't Is een 
fysiologisch vrij simpel feno-
meen: om een inspanning te 
kunnen doen verbruik je ener-
gie, die je lichaam in eerste in-
stantie uit koolhydraten haalt; 
als die op zijn – doorgaans na 
dertig kilometer – begin je sui-
kers en ve"en te verbranden en 
daarvoor heb je meer zuurstof 
nodig, vandaar het naar adem 
happen; op dat moment doet 
alles pijn en beginnen de en-
dorfines te werken – dát is die 
runners' high. Maar als je re-
gelmatig traint, past je lichaam 
zich intelligent aan en begint 
het van in het begin simultaan 
koolhydraten en ve"en te ver-
branden. Je hebt dan geen pijn 

meer, maar mist dus evenzeer 
die plotse omslag, die voor een 
soort drugse!ect zorgt.»
HUMO Ik begrijp het 
volledig: als die toch 
uitblijft, kun je maar beter 
in je tuin tot rust komen.
Verhaeghe «Dat lukt me het 
best door in de tuin te werken. 
Van kleins af aan ben ik een lief-
hebber van tuinieren, vooral in 
de moestuin. Als kleuter was 
ik al bezig met uien kweken, 
terwijl mijn ouders daar geen 
van beiden van moesten we-
ten. Achteraf bekeken was dat 
waarschijnlijk een vorm van 
aanmoediging. Nog altijd doe 
ik niks liever. Toch heb ik tien 
jaar geen moestuin gehad – 
gewoon geen tijd: Rita ging 
werken van 's morgens zes tot 
's avonds zeven, met een hel-
se filetocht naar Brussel, en 
de kinderen waren nog thuis. 
Een jaar of zeven geleden ben 
ik ermee herbegonnen, heel 
geleidelijk aan. Een bron van 
veel plezier. Zal ik 'm even la-
ten zien?»
 Een stadsmus vliegt uit. De 
moestuin ligt rechts van het 
huis, een beetje uit het zicht: 
‘Omdat die niet elke periode 
van het jaar de meest estheti-
sche aanblik biedt. Alhoewel.’ 
Hij staat niet lang stil bij ‘klas-
siekers als courgettes, ui en 
prei’ en gidst me naar de pasti-
naak, selder, knolselder, rucola, 
twee soorten sla, dille en twee 
soorten basilicum: ‘Er bestaan 
wel zes soorten: wij hebben 
de gewone en een variant die 
iets scherper van smaak is.’ Iets 
tussen struik en plant smeekt 
om een deskundige uiteen-
ze"ing. Het blijkt om doorge-
schoten asperges te gaan – ik 
onthou vooral het woord ‘op-
bermen’, ook nu"ig bij de bouw 
van zandkastelen in de bran-
ding.
 Naast de moestuin pronkt de 
nieuwste aanwinst: een bes-
sentuin, pas vorig jaar aange-
legd. Het lijkt wel een reusach-
tige volière, maar dan eentje 
om vogels buiten te houden: 
‘We waren het beu om al-
tijd onder de ne"en te moe-
ten kruipen, dus hebben we 
het drastisch aangepakt. Een 
vriend heeft hoekijzers ge-

last, die hebben we op palen 
gemonteerd, tussen de palen 
hebben we kabels gespannen 
en daarover is een groot nylon 
net gedrapeerd.’ Men kan er 
nu le"erlijk wandelend bessen 
plukken, als in een sprookje: 
aalbessen, rode en wi"e; twee 
gele en twee rode frambozen-
soorten, alle verschillend van 
smaak; braambessen, blauwe 
bosbessen en brambozen, een 
kruising tussen braambessen 
en frambozen. In het hoekje 
een experiment: de Japanse 
wijnbes.’
 Tegen het aanpalende tuin-
huis verrijst een heuvel van 
snoeihout: ‘Er wonen aller-
lei kleine zoogdieren in, van 
spitsmuizen tot wezeltjes. 's 
Avonds komt de uil die muizen 
dan vangen, vanuit de eik waar 
hij woont.’ Bij de prachtige eik 
hoort een dito verhaal: ‘Ik heb 
'm geplant bij de geboorte van 
mijn zoon, net zoals ik de lin-
de naast de vijver heb neerge-
zet bij de geboorte van mijn 
dochter. Logischerwijs ston-
den die bomen bij ons vorige 
huis, maar we hebben ze mee 
verhuisd: uitgegraven met een 
tractor, naar hier vervoerd en 
opnieuw geplant in een grote 
put. Ik ben blij dat ze het over-
leefd hebben; de kinderen zijn 
ook gehecht aan hun boom.’

TERRORISME EN PEDOFILIE
 
We passeren langs een aman-
delboom, die vorig jaar voor 
het eerst ook noten gedragen 
hee#: ‘Een voordeel van de kli-
maatverandering.’ Tegen het 
huis aan staan perenbomen in 
leivorm: ‘Je snoeit de bomen 
zo dat je ze forceert om in die 
vorm te groeien. Een procedé 
dat in de kloostertuinen ont-
wikkeld is.’ We lopen langs de 
bibliotheek annex schrij$amer, 
met ruim uitzicht over de tuin. 
Voor het raam staat een lange, 
verweerde tafel: ‘Van het stort 
gehaald en opgeknapt. Ik heb 
plaats nodig als ik schrijf, voor 
elk boek leg ik stapeltjes aan 
per onderwerp dat ik ga be-
handelen.’ Op de boekenplan-
ken staat louter fictie: ‘Tot voor 
een paar jaar las ik voorname-
lijk romans. Deze fictieverza-

meling is dan ook groter dan 
die met non-fictie, onderge-
bracht in mijn consultatieka-
mer vooraan het huis. In elke 
goede roman worden dingen 
gezegd die nooit zo genuan-
ceerd en mooi in non-fictie ge-
vat kunnen worden.’
 Terug in de tuintent komt re-
ligie ter teakhouten tafel.
HUMO Laten we beginnen 
met een quote van uzelf: 
‘Religie is tegenwoordig 
gereduceerd tot terrorisme 
en pedofilie.’
Verhaeghe «Dat is nu eenmaal 
de algemene beleving van reli-
gie in het Westen. Dat wil zeg-
gen dat religie op zich bij ons 
niet veel meer voorstelt. Het 
doet me denken aan een boek 
dat ik pas gelezen heb. (Haalt 
er het nieuwe boek van Frans 
de Waal bij.) Grappig: de Ne-
derlandse vertaling verschijnt 
onder de titel ‘De bonobo en de 
tien geboden’, terwijl de oor-
spronkelijke titel ‘The Bono-
bo and the Atheist’ is. In Ame-
rika is atheïsme immers wél 
een issue: niet gelovig zijn kan  
daar bijna niet. Je hebt er ook 

‘ Niet dat ik 
machtsgeil ben, 
maar het stoort 
me dat ik mijn 
werk steeds 
minder zelf kan 
organiseren’



40  / HUMO NR 3804 |  31

vastbenoemden, om vervan-
gen te worden door jonge le-
raars. Die kwamen vers van 
de universiteit, waar de geest 
van mei '68 hing, en huldig-
den een ‘laissez faire, laissez 
passer’-houding. We gingen 
bijvoorbeeld naar Claus kij-
ken; op mijn zeventiende heb 
ik ‘Vrijdag’ gezien. Wij lazen 
ook de gecensureerde passa-
ges van de Odyssee, zoals die 
waarin Nausikaä naakt uit de 
golven oprijst. Die stonden niet 
in het handboek van de jezuïet 
Geerebaert, maar wij kregen 
ze op stencil. Ik denk dus dat ik 
veel geluk gehad heb, achteraf 
bekeken was het bijna een ge-
privilegieerde opleiding.
 »Let wel, het accent lag op 
keihard werken: wij hadden da-
gelijks vier uur en twintig mi-
nuten studie, zodat we bij het 
afstuderen Latijn spráken. In-
tellectueel was het een zeer 
harde vorming, maar er is voor 
mij wel een wereld openge-
gaan. Mijn ouders zijn intelli-
gente mensen, maar hadden 
geen culturele bagage: mijn va-
der is schoenmaker, mijn moe-
der is tot haar veertiende naar 
school geweest. Gelukkig wa-
ren ze wel intelligent genoeg 
om te bese!en dat ze er goed 
aan deden hun kinderen te la-
ten studeren.»
HUMO Nadien nooit meer 
getwijfeld of er toch niet 
meer tussen hemel en aarde 
was?
Verhaeghe «Het enige wat ik, 
zoals bijna iedereen, wel ken is 
het gevoel deel uit te maken 
van een groter geheel. Een be-
schrijving van dat gevoel heb 
ik achteraf bij Freud gelezen, 
hoewel de uitdrukking niet van 
hem komt en hij er zelfs kritiek 
op formuleert: het oceanische 
gevoel. Als ik hier rond midder-
nacht buitenkom en de ster-
renhemel zie, overvalt me ook 
weleens dat gevoel van nie-
tigheid en van deel uit te ma-
ken van een groter geheel. Dat 
houdt dan een paar seconden 
aan. Kan je dat een religieus ge-
voel noemen? Ja. Sta ik daarbij 
stil? Nee.»
HUMO Is uw sterfelijkheid 
geen domper op de 
atheïstische feestvreugde?

Verhaeghe «Ik sta niet vaak 
stil bij de dood, ook omdat ik 
er nog niet veel mee gecon-
fronteerd ben. Gezondheid is 
door de arts-filosoof Canguil-
hem mooi gedefinieerd als ‘de 
stilte van de organen’: zolang 
die zwijgen, is het goed. Twee 
maanden geleden ben ik voor 
het eerst in een ziekenhuis ge-
weest, voor een banale opera-
tie. Ik ben 58, neem geen medi-
catie, heb een gezond lichaam. 
Een luxe, dat besef ik heel goed.
 »Toen Rita zwanger was van 
ons eerste kind, verwachtte 
een zus van me ook haar eer-
ste kind. Ze is, zoals gepland, 
een paar weken voor ons beval-
len, maar haar dochter Joke is 
twee dagen na de geboorte ge-
storven. Van die confrontatie 
met de dood heb ik lastig ge-
lopen. In die tijd ben ik vrij veel 
alleen gaan wandelen, vooral 's 
avonds laat, om daar op één of 
andere manier mee in het rei-
ne te komen. Maar zoiets kun 
je niet verwerken. Een kind dat 
ster# is zo fundamenteel on-
eerlijk. Dat moet slijten en dat 
gaat nooit helemaal weg.»
HUMO Religie zorgt 
voor een ethisch kader. 
Heeft tweeduizend 
jaar christendom geen 
waardenset opgeleverd 
waar veel voor te zeggen 
valt?
Verhaeghe «Zeker. Ik vind het 
beangstigend hoe ongege-
neerd het marktdenken dat 
allemaal overboord gegooid 
hee#. Maar naast de intrin-
sieke kwaliteiten van die mo-
raal is er het formele systeem 
waarmee die opgelegd wordt. 
Dat gebeurt top-down: een ex-
terne macht bepaalt de regel-
geving, in de arrogante veron-
derstelling dat de mens te dom 
en te zwak is om zelf als moreel 
wezen te kunnen leven. Dat is 
niets minder dan de basis van 
een dictatuur, of het nu religi-
eus of socialistisch, commu-
nistisch of rationeel weten-
schappelijk is – formeel is dat 
allemaal hetzelfde. Dat vind ik 
compleet verwerpelijk.
 »Daarom ben ik zo blij met 
mijn lectuur van de afgelo-
pen weken. De centrale stel-
ling van Frans de Waal is dat 

bij de primaten de aanzet tot 
normen en waarden ingebak-
ken zi"en. Apen hebben geen 
religie en geen wetenschap, 
maar hun gemeenschappen 
functioneren wel vrij goed: 
ze delen, hebben gevoel voor 
rechtvaardigheid, werken zelf-
corrigerend. De leiders van die 
groepen – zowel de vrouwtjes 
binnen het matriarchaat van 
de bonobo's als de mannetjes 
bij de chimpansees – functio-
neren maar zolang ze gedra-
gen worden door de groep. 
Als één van die alfamannetjes 
of -vrouwtjes uit de bocht be-
gint te gaan, volgt er heel snel 
een correctie door de groep – 
desnoods wordt de leider ge-
woon uitgeschakeld. Zo haalt 
De Waal het idee onderuit dat 
het top-downmodel in dieren 
en mensen ingebakken zit. We 
kunnen het allemaal best van 
onderuit regelen.
 »Daarnaast heb ik ‘The Lea-
derless Revolution’ van Carne 
Ross gelezen – een aanrader. 
Ross was een Brits topdiplo-
maat en onthult wat we onbe-
wust allemaal wel weten: de 
mensen aan de top, zowel po-
litici als CEO's, hebben eigen-
lijk geen flauw besef van wat 
ze aan het doen zijn. Hij bekent 
dat de ingrijpende beslissingen 
over Iran, Irak en Afghanistan 
tijdens zijn periode als diplo-
maat na"evingerwerk waren 
en vaker fout dan juist zaten. 
Dat is het failliet van het idee 
dat we nood hebben aan lei-
ders die vanuit hun kennis din-
gen sturen. Dat werkt niet, om-
dat het niet klopt dat leiders 
aan de top staan omdat ze het 
beter weten. Ze weten het sim-
pelweg niet – die toplonen zijn 
dus totaal van de pot gerukt.»
HUMO Biedt Ross ook een 
alternatief?
Verhaeghe «Het feit dat 
dit model overduidelijk niet 
werkt, is op zich al een krach-
tig argument om daar naar op 
zoek te gaan. Ross pleit voor 
meer vertrouwen in het zelf-
organiserende vermogen van 
mensen en gee# overtuigen-
de voorbeelden uit zijn carriè-
re als topdiplomaat. Hij toont 
aan hoe groepen zichzelf orga-
niseren. Dat zou weleens een 
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Over ‘The Lea-
derless Revo-
lution’ van 
Carne Ross: 
‘Die Britse 
topdiplomaat 
onthult wat 
we onbewust 
allemaal wel 
weten: de 
mensen aan 
de top, zowel 
politici als 
CEO’s, hebben 
eigenlijk geen 
flauw besef 
van wat ze 
aan het doen 
zijn.’ 

fundamentalistische ongelo-
vigen, wat hier een zeldzaam-
heid is.»
HUMO Wij hebben de 
eenmansverzameling 
Etienne Vermeersch.
Verhaeghe «De Waal gee# een 
verstandige verklaring voor 
dat fenomeen: wie onder re-
ligie geleden hee# en erdoor 
getraumatiseerd is, wordt een 
rabiate atheïst.
 »Zelf is De Waal opgegroeid 
in het katholieke zuiden van 
Nederland, hij hee# op zijn vijf-
tiende de kerk vaarwel gezegd. 
Dat hee# niet tot een trauma 
geleid, want de kerk stelde al 
niks meer voor. Ik heb exact 
hetzelfde verhaal: mijn ouders 
waren verre van diepgelovig en 
het geloof is geleidelijk aan uit 
hun en mijn leven verdampt.»
HUMO U bent traumaloos 
het katholieke internaat 
doorgeraakt?
Verhaeghe «'t Hangt wel-
licht af van toevalligheden. Ik 
heb het geluk gehad dat mijn 
school in Kortrijk vrij klein was 
– zo'n honderdvij#ig leerlingen 
– en vooral dat ze na een aan-
tal beslissingen van de passio-
nistenorde moest verdwijnen. 
Daardoor kreeg die school een 
heel ander karakter. Ze was, 
met verplicht internaat, duide-
lijk opgezet met de bedoeling 
pastoors te kweken. Maar door 
die naderende sluiting – die be-
slissing viel toen ik in het derde 
jaar zat – verdwenen snel veel 
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toekomstperspectief kunnen 
bieden, zeker gezien de mo-
gelijkheden om via het inter-
net razendsnel netwerken te 
organiseren.
 »Klassieke politiek is voor 
Ross achterhaald. Die stelling 
balt hij prachtig samen in een 
mooie oneliner: ‘When you're 
buying, you're voting.’ Met an-
dere woorden: ons stemge-
drag is van weinig tel en kan 
maar weinig invloed uitoefe-
nen, maar ons koopgedrag des 
te meer. Prima voorbeelden zijn 
de acties van consumenten te-
gen Starbucks en, bij ons, Elec-
trabel. Die bewijzen dat ons 
koopgedrag een erg krachtig 
wapen is en dat zelforganise-
rende initiatieven maatschap-
pelijk een enorme impact kun-
nen hebben.»
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HUMO Aan het eind van de 
zomer is ‘Identiteit’ exact 
een jaar oud. Hebt u de 
balans van het voorbije jaar 
opgemaakt?
Verhaeghe «Ik had uitdruk-
kelijk de bedoeling een maat-
schappijkritisch punt te ma-
ken. Dat is dus bijzonder goed 
gelukt, het is een erg druk jaar 
geweest. Zelf had ik die im-
pact niet verwacht, maar Er-
win Mortier had me voorspeld 
dat het boek zou inslaan en zeer 
veel e!ect zou hebben. We zit-
ten nu aan meer dan 30.000 
verkochte exemplaren, de 
Duitse editie verschijnt aan 
het eind van de zomer – er zat 
gisteren een exemplaar bij de 
post (haalt er een mooie hard-
coveruitgave bij). De Engelse 
vertaling verschijnt begin vol-
gend jaar.
 »Leerrijk was vooral de con-
frontatie met mensen met wie 
ik vroeger geen contact had, 
want uiteindelijk bewoog ik me 
voortdurend in mijn eigen krin-
getje. Het afgelopen jaar heb 
ik met veel andere kringetjes 
kennisgemaakt: van ultralinks 
tot VOKA, waar ik drie keer ben 
gaan spreken. Tot mijn verras-
sing bleek het merendeel van 
de mensen de kernideeën van 
‘Identiteit’ te bevestigen, zelfs 
bij VOKA.»

HUMO Terwijl de VOKA-
machinerie het systeem 
dient dat u aanvalt.
Verhaeghe «Ja, maar je kunt 
het bedrijfsleiders niet kwa-
lijk nemen dat ze winst wil-
len maken en daartoe hun be-
drijf zo e%ciënt mogelijk laten 
functioneren. Dat is uiteinde-
lijk de bedoeling. Maar intus-
sen hebben ook zij wel door dat 
dit systeem niet e%ciënt is en 
zelfs economisch en produc-
tioneel minder goed functio-
neert dan een goed doordacht 
kmo-model. Ze zeggen dat niet 
altijd hardop in de krant, maar 
veel mensen bij VOKA volgen 
niet langer de logica van het 
doorgedreven marktdenken.»
HUMO Bent u al aan een 
volgend boek toe?
Verhaeghe «Na elk boek is er 
wel een aspect dat verder on-
derzoek vereist, zo werkt het 
bij mij blijkbaar. Na ‘Identiteit’ is 
de vraag naar zingeving en zin-
verlening blijven hangen, ook 
omdat ik er in de consultatieka-
mer massaal mee geconfron-
teerd werd. Dertig jaar markt-
werking – of neoliberalisme, of 
kapitalisme, of hoe je het ook 
wil noemen – hee# de zinge-
ving van tafel geveegd. Dát is 
de kern van de zaak. Kapitalis-
me kan simpelweg nooit voor 
zinverlening zorgen, omdat het 
enige doel materieel gewin is, 
en kan nooit met één of an-
der ideaal kan samenhangen. 
Neoliberalisme functioneert 
dus niet op economisch vlak, 
en is zowel moreel als psycho-
logisch een ramp.
 »Het verlangen naar zinge-
ving zit er bij ons ingebakken, 't 
is een soort interne nood. Uit-
eindelijk staat een depressie 
gelijk aan zinverlies: niks hee# 
nog betekenis, niks hee# nog 
zin. Het klassieke antwoord 
sinds het midden van de jaren 
tachtig was: elk van ons moet 
zelf voor zijn eigen zinverlening 
zorgen. Maar dat lukt simpel-
weg niet in je eentje, waardoor 
de zinloosheid alleen maar toe-
neemt. Ik zie tegenwoordig erg 
veel mensen stranden die in het 
klassieke verhaal van het indi-
vidualisme gestapt zijn en nu 
vaststellen dat het niet werkt.»
HUMO Zet u die depressieve 

patiënten aan het 
vrijwilligerswerk, zoals wel 
meer van uw collega's dat 
tegenwoordig doen?
Verhaeghe «Dat kan zeker 
helpen, omdat in groep en in 
wisselwerking met anderen 
naar een hoger doel streven 
voor zinverlening en dus geluk 
zorgt. De impliciete fout in de 
redenering sinds midden jaren 
tachtig is dat je zinverlening als 
individu kunt zoeken. Dat gaat 
dus níét. Ik heb er zelf ook lang 
over gedaan om dat te begrij-
pen, via mijn lectuur van Lacan 
en tal van linguïsten: beteke-
nisverlening is altijd een collec-
tief gebeuren. Als jij op je eentje 
beslist om voortaan naar het 
ding dat we een tafel noemen 
te verwijzen als ‘een stoel’, zal je 
le"erlijk op weinig begrip kun-
nen rekenen. Zinverlening op je 
eentje kan niet werken. Wie dat 
toch probeert, is psychotisch: 
hij kan zelf wel honderd pro-
cent in zijn zinverlening gelo-
ven, de rest van de wereld vindt 
'm waanzinnig – het woord 
spreekt voor zich.
 »Solidariteit is na dertig jaar 
ongebreideld neoliberalisme in 
de verdrukking geraakt, maar 
het is zonder meer een nood-
zaak in de zoektocht naar zin-
geving. Wij zijn simpelweg een 
sociale diersoort, wij voelen 
ons alleen maar goed in groep. 
Een individu dat alleen zit, is of-
wel ziek ofwel gestra# en uit-
gesloten. Daarom doen we aan 
groepsbevorderende activitei-
ten, waarvan een deel op soli-
dariteit gericht is. Het idee dat 
wij alleen maar individuen zijn, 
steeds uit op ons eigen bezit – 
het homo economicus-verhaal 
– is eenzijdig.»
HUMO Verbijsterend hoe 
een idee dat zo radicaal 
ingaat tegen ons aller 
geluksgvoel zo dominant 
kan worden.
Verhaeghe «In ons gedrag zit-
ten twee fundamentele ten-
densen ingebakken: de ge-
richtheid op autonomie en de 
gerichtheid op groepen. Het 
zelf zeggenschap willen heb-
ben versus het tot een groep 
willen behoren. Die tegenstel-
ling tussen groep en individu 
vind je op één of andere ma-

nier bij alle grote denkers terug: 
Freud, Schopenhauer, Hera-
kleitos... Blijkbaar is daar ook 
een biologische onderbouw 
voor, zo lees ik bij De Waal: hij 
ziet die tweedeling ook bij de 
primaten.
 »Tot begin jaren zeventig 
lag in onze maatschappij het 
zwaartepunt op de groep – op 
een verschrikkelijke manier, 
met uitwassen als de zwar-
tekousentoestanden van het 
protestantisme en het com-
munisme. Mensen moesten 
le"erlijk uniform zijn: elk hoofd 
dat boven het maaiveld uitstak 
werd meteen afgehakt. Dat is 
veranderd, van onderen uit: het 
individu stond recht en eiste 
autonomie op. Op velerlei vlak-
ken – psychiatrie, seksualiteit, 
religie – werd het patriarchale 
top-downmodel geweigerd en 
in de plaats daarvan werd het 
individu naar voren geschoven. 
Een goede zaak. Maar vervol-
gens is de pendel te veel in die 
richting doorgeslagen, met de 
uitwassen van het neolibera-
lisme tot gevolg. Daarom valt 
te verwachten dat de pendel nu 
weer de andere richting zal uit-
gaan.»
HUMO Hoe ziet u uw 
rol in dat proces? Als 
bewustmaker?
Verhaeghe «Als ik me voor één 
keertje pathetisch mag uit-
drukken: ‘Identiteit’ is voor me-
zelf een therapeutisch proces 
geweest. Een jaar of zes terug 
was ik de richting van menig in-
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tellectueel aan het uitgaan: ik 
werd gestaag cynischer, over 
mijn werk als wetenschapper 
en als therapeut, over rela-
ties, over de maatschappij. Ik 
kan verbaal scherp uit de hoek 
komen en werd ronduit onge-
nietbaar, ook voor mezelf. Als ik 
daar nu op terugblik, begrijp ik 
dat het met onmacht te maken 
had: ik wist dat er dingen ver-
keerd liepen en wilde het be-
grijpen; ik wilde ook iets doen, 
maar dat lukte allemaal niet.
 »Onbewust heb ik een oplos-
sing gezocht: ik ben beginnen 
te lezen en studeren om te be-
grijpen wat er allemaal speel-
de en hoe het precies zat. Ver-
volgens begon ik mijn inzichten 
naar buiten te brengen. Uit de 
reacties daarop en mijn steeds 
vorderend studiewerk groeide 
dan eerst ‘Het einde van de psy-
chotherapie’, over de zorgsec-
tor, en vervolgens ‘Identiteit’.»
HUMO Is cynisme 
geblokkeerde zingeving?
Verhaeghe «Een mooie defini-
tie, ik ga ze onthouden. Cynis-
me betekent inderdaad dat je 
je niet meer engageert, en en-
gagement is zingeving.
 »Ik heb dat cynisme bewust 
losgelaten. Telkens als ik me-
zelf erop betrapte, probeerde 
ik me te corrigeren en op een 
andere manier over de din-
gen te denken. Ik heb gepro-
beerd die onmacht te counte-
ren op een terrein dat me ligt: ik 
heb tijd om te studeren, ik kan 
mijn inzichten verwoorden. In-

tussen heb ik van veel mensen 
gehoord: ‘Wat je schrij# is her-
kenbaar, maar ik had het nooit 
zo kunnen formuleren.’ Dus het 
helpt, een beetje. Het zullen alle 
dergelijke beetjes samen zijn 
die een verandering zullen te-
weegbrengen.
 »Daarom ben ik blij dat nu 
een generatie jonge filosofen 
opstaat die het cynisme ach-
ter zich laat: Rutger Bregman, 
een razend intelligente en zeer 
belezen jongen van amper 26, 
Alicja Gescinska, Thomas De-
creus, Tinneke Beeckman ook. 
Die denken echt op een andere 
manier en dat vind ik hoopge-
vend – met het cynisme heb-
ben we het onderhand wel ge-
had.»
 Vanuit de vijver stijgt een 
hels gekwaak op. Breed glim-
lachend verklaart Verhaeghe: 
‘Dat zal met de temperatuur-
stijging te maken hebben. In 
deze periode speelt de paar-
drang ook op: 's nachts zwelt 
dat gekwaak aan tot een heus 
concert – gelukkig hebben we 
geen onmiddellijke buren en 
slapen we zelf aan de voorkant 
van het huis.’ Van zingeving ko-
men we als vanzelf bij geluk.
Verhaeghe «Zelfs het woord-
je ‘geluk’ ontsnapt niet aan het 
idee van betekenisverlening. 
Ik vraag mijn studenten van 
het tweede jaar weleens dat 
woordje te vertalen naar het 
Frans en het Engels. Dat wordt 
dan ‘bonheur’ en ‘happiness’. 
Vervolgens vraag ik hen één en 
ander le"erlijk terug te verta-
len. ‘Bonheur’ is le"erlijk ‘een 
goed uur’, terwijl ‘geluk’ vooral 
‘reussi’ oproept – die twee be-
tekenissen staan dus diame-

traal tegenover elkaar: gelukkig 
zijn als je slaagt of succes hebt, 
is iets helemaal anders dan ge-
lukkig zijn met een tijdelijke op-
stoot van een goed uur. ‘Hap-
piness’ is dan weer ‘something 
that happens’, iets puur toeval-
ligs – geen wonder dat gokken 
in de Angelsaksische wereld 
wijder verspreid is dan elders. 
Zo krijg je drie compleet ver-
schillende invullingen van ge-
luk, puur a&ankelijk van een 
historische betekeniscontext.
 »Tegenwoordig hebben we 
geluk collectief gereduceerd 
tot succes. Maar die vertaaloe-
fening leert dus dat het niet de 
enig mogelijke of enig juiste in-
vulling is. Dat waren we ergens 
onderweg blijkbaar vergeten.»
HUMO Waar vindt u het 
geluk? Uw voorgangers 
in deze reeks hadden het 
steevast over schoonheid.
Verhaeghe «Op dat vlak ver-
schil ik weinig van andere men-
sen: schoonheid ís belangrijk. 
Dit hier (met brede armzwaai 
begroet hij al zijn tuinen) is ook 
schoonheid.
 »Ik hou van kunst – wie niet? 
– maar dat we alle kunst in mu-
sea verzameld hebben, vind ik 
eerder vervelend. Als je geraakt 
wordt door een kunstwerk, 
doet het iets bij je resoneren 
waar je zelf ook mee bezig bent. 
Maar als je door het Metropo-
litan loopt, kunnen onmogelijk 
al die kunstwerken appelleren 
aan een problematiek die ook 
bij jou lee#. Dan moet je al die 
kunst op een abstracte manier 
mooi vinden. Daar doe ik niet 
aan mee, ik heb mijn heel eigen 
manier ontwikkeld om musea 
te bezoeken: ik loop razendsnel 
door de zalen tot ik op een werk 
stoot dat me raakt en daar blijf 
ik dan bij stilstaan, een hele tijd. 
Het gebeurt dat ik in een heel 
museum niks vind, maar ook 
dat ik bij vier schilderijen blijf 
hangen. En heel af en toe raak 
ik niet buiten op een tentoon-
stelling. Toen ik een hal'aar 
terug op een wetenschappe-
lijk congres in Washington was, 
ben ik naar New York gespoord 
om Munch in het MoMa te 
gaan bekijken. Ik kende alleen 
‘De schreeuw’ van hem, maar 
was diep onder de indruk van 

zijn andere werk. Daar raakte 
ik toen echt niet buiten.»
HUMO Laten we even uw 
persoonlijke zingeving in 
het vizier nemen: is uw job 
niet relatief weinig op het 
collectief gericht?
Verhaeghe «Toch niet. Toen ik 
psychologie studeerde, lazen 
we al Freud en Lacan in kleine 
groepjes. Ik volgde, met mijn 
toenmalige lief, het keuzevak 
taal en logica bij Leo Apos-
tel, die tijdens de discussies 
vrij snel doorhad dat we Lacan 
aan het lezen waren en vervol-
gens die tien studenten bij hem 
thuis uitnodigde om samen zijn 
werk te lezen. 't Was dus een 
collectief streven die teksten al 
discussiërend te doorgronden.
 »Ook op dit moment in mijn 
leven ben ik vooral op het col-
lectief gericht. Op de universi-
teit geef ik de mensen van mijn 
vakgroep zo veel mogelijk zeg-
genschap: samen met hen te-
ken ik krijtlijnen uit, waarna wij 
die ook samen proberen in te 
vullen. Dat lukt de laatste jaren 
steeds beter. Het deed deugd 
enige tijd terug te horen dat ie-
dereen daar graag werkt, wat 
niet in alle vakgroepen het ge-
val is. Daarnaast schrijf ik stuk-
ken en geef ik lezingen, waar-
door ik met mensen in contact 
kom en het gevoel heb iets bij 
te dragen tot de volgens mij 
noodzakelijke veranderingen. 
En last but not least is er mijn 
vriendenkring en familie – een 
vrij kleine groep, maar wel 
hecht.»
HUMO Zit er niet 
onvermijdelijk een 
hiërarchie in die 
verschillende aspecten van 
uw leven?
Verhaeghe «Die is vrij prag-
matisch en tijdsgebonden. 
Toen mijn kinderen op de la-
gere en middelbare school za-
ten, ging er veel meer tijd naar 
hen. Ik had me zo veel met psy-
chologie en psychiatrie kunnen 
bezighouden dat mijn kinde-
ren psychotherapeuten no-
dig zouden hebben omdat ik 
er niet was voor hen. Die fout 
heb ik gelukkig niet gemaakt. Ik 
heb er andere gemaakt, maar 
dat is stof voor een ander ge-
sprek.» 

Over de nood-
zaak van soli-
dariteit: ‘Wij 
zijn simpel-
weg een soci-
ale diersoort, 
wij voelen ons 
alleen maar 
goed in groep. 
Een individu 
dat alleen zit, 
is ofwel ziek 
ofwel gestraft 
en uitgeslo-
ten.’

‘ Cynisme 
betekent 
dat je je 
niet meer 
engageert – 
en daarmee 
hebben we 
het nu wel 
gehad’


